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De parcs infantils n’hi ha com a mínim 
un a gairebé cada municipi d’Osona i el 
Ripollès. Tots tenen en comú que no hi 

falten clàssics com tobogans i gronxa-
dors, però també que no estan preparats 
per a nens i nenes amb diversitat funcio-

nal. És una realitat dura que colpeja mol-
tes famílies i que la Generalitat, malgrat 
intentar-ho, té pendent ordenar.
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Els parcs infantils, a examen

(Pàgines 2 a 3) Jugant amb els gronxadors, dissabte al matí al parc de la Bassa dels Hermanos de Vic

La meitat de nadons del Ripollès 
neixen fora de la comarca i a 
Osona, un de cada quatre
Els hospitals de Vic i Campdevànol perden pes perquè les famílies trien cada cop més clíniques de Barcelona o el d’Olot

(Pàgina 4)

L’Institut de Vic 
mantindrà l’ESO 
i el Batxillerat 
com a mínim un 
curs més

(Pàgina 5)

Una dona ferida 
greu a Tona 
a causa de 
l’explosió d’una 
estufa de llenya

(Pàgina 9)

La direcció de 
Càrniques Ausa 
defensa la nova 
etapa tot i la situació 
crítica de l’empresa

(Pàgina 12)

L’aparcament del 
CAP activa els 
canvis perquè la 
gent es mogui 
més a peu a Moià

(Especial Moianès)

Un altre títol estatal per al santperenc Roc Cubí
El jove ciclista Roc Cubí, de Sant Pere, suma un altre títol 
estatal. Després de guanyar la Copa d’Espanya, dissabte es va 
proclamar campió d’Espanya Cadet de ciclocròs a la competició 
que es feia a Vic i que va ser un èxit de participants i públic.

(Pàgines 24 i 25)
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Arrenca la temporada de Tonis
Taradell ha donat el tret de sortida a la temporada de Tonis a 
Osona, una tradició molt arrelada a la comarca que s’allargarà 
fins al juny amb una desena de passants. La festa a Taradell, 
aquest diumenge, la va encapçalar la consellera Teresa Jordà.

(Pàgines 36 i 37)

El president 
Pere Aragonès 
inaugura l’obrador 
de patates de 
Sant Tomàs

(Pàgina 6)
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